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Pasirengimai Žalgirio mūšiui (žiūr. skautiškos veiklos reportažus šio nr.
4 - 5 psl.). Nuotrauka R. Vingilio

ietuvos
Lietuvos Prezidento metinis 

pranešimas
Prezidentas Valdas Adamkus an

tradienį Seime perskaitė pirmą savo 
metinį pranešimą. Pasidžiaugęs ne
priklausomybės ir demokratijos lai
mėjimais, minties, judėjimo laisve, 
savarankiško verslo ir ūkininkavimo 
galimybėmis, nevaržoma kultūros 
kūryba, nepriklausoma žiniasklaida, 
Prezidentas iškėlė klausimą: ar visas 
laisvės teikiamas galimybes mes, kaip 
nepriklausomos valstybės piliečiai, 
įstengiame išnaudoti? Ar visas laisvės 
keliamas prievoles mes, kaip sava
rankiška, už savo likimą atsakinga tau
ta, pajėgiame atlikti? Šiuolaikinės 
valstybės galia, kalbėjo Prezidentas, 
priklauso nuo ūkinio žmonių pajėgu
mo, nuo jų mokėjimo savarankiškai 
verstis. Valstybei piliečiai turėtų pati
kėti tik tas veiklos sritis, kurių prob
lemų patys, ar susibūrę į bendraminčių 
grupes nepajėgia išspręsti.

V. Adamkus ilgiau sustojo prie 
Valstybės reformos klausimų. Jis sakė: 
„Pradėjęs savo kadenciją, inicijavau 
Vyriausybės reformą, skatinau nuo
sekliai modernizuoti valstybę ir jos 
valdymą. Mano patirtis, be kai kurių 
išimčių, nebuvo itin maloni. Toli 
pažengėme, formuodami valdininkų 
valdžios valstybę. Bet mažai nuveikė
me, kurdami šiuolaikišką, kvalifikuotą, 
piliečių ir tautos interesams jautrią 
valstybės tarnybą“. Prezidentas V. 
Adamkus ragina valdžios institucijas 
netapatinti savęs su visa valstybe, 
suvokiant valdžios laikinumą. „ Valdžia 
- laikina, valstybė - ilgaamžė. Pasaky
siu dar daugiau: ilgaamžė yra ir gali

Lietuvai žengiant į Europos Sąjungą. 
Tai „ne statistinių duomenų ar in
formacijos apie Lietuvą stoka, ne 
„Lietuvos įvaizdis“, bet per lėta ir

būti tik tuka valstybė, kurios valdžia nenuosekli mūsų valstybės -eforjwu. 
eiga“. Jos įgyvendinimas yra pagrin
dinis V. Adamkaus tikslas.

suvokia savo laikinumą ir netapatina 
savęs su valstybe“, - sakė Prezidentas. 
Valstybės vadovui ypač didelį nerimą 
kelia jau kelintus metus vykdoma, bet 
iš mirties taško nejudanti savivaldos 
reforma. „Ji nepriartino sprendimų 
priėmimo prie vietos žmonių, nepadė
jo susikurti savarankiškoms vietos ben
druomenėms" , - teigė. Prezidentas. T odei 
V. Adamkus pakvietė Vyriausybę baigti 
rengti dar pernai pažadėtą Vietos 
savivaldos plėtros programą ir imti 
konkrečiai ją įgyvendinti. „Pirmiausia 
sukurkime veikiančią savivaldą, ir tik 
paskui braižykime naujas savivaldų 
ribas“, - mano valstybės vadovas. Anot 
jo, „realios savivaldos stygius šian
dien tampa rimtu kliuviniu pilietinės 
visuomenės raidai. Juk piliečių pa
sitikėjimas valstybe tiesiogiai priklau
so nuo pasitikėjimo vietos valdžia, jos 
galių spręsti žmonių problemas ".

Prezidentas V. Adamkus savo pra
nešime paragino Vyriausybę naujų dar
bo vietų kūrimo skatinimą laikyti 
strateginiu socialinės plėtros uždavi
niu. „Sėkmingai jį spręsti įmanoma tik 
pasikliaujant privačiu sektoriumi, 
■sudarius sąlygasjo plėtotei “.V. Adam
kus pastebėjo, kad nedarbas ir menkas 
žmonių išsilavinimas yra vienos pa
grindinių skurdo priežasčių. „Tad su 
naujų darbo vietų kūrimu, profesinio 
mokymosi galimybių išplėtimu sieju ir 
nacionalinę skurdo įveikimo progra
mą. Jai parengti sudariau specialų 
valstybės pareigūnų ir visuomenės 
atstovų komitetą. Tikiuosi, kas jis 
sugebės dar šiemet pasiūlyti komplek
sinį skurdo mažinimo priemonių pla-. 
ną“, sakė Prezidentas.

Prezidentas Valdas Adamkus siūlo 
efektyviau naudoti biudžeto lėšas, kitų 
metų biudžetą sudaryti vadovaujantis 
realiais ūkio plėtros rodikliais, spar
čiau privatizuoti valstybės nuosavy
bėje likusį turtą, supaprastinti mokes
čių sistemą, peržiūrėti žemės ūkio 
politiką.

Kalbant apie Lietuvos integravimąsi 
į euro - atlantines struktūras, Lietuvos 
Prezidentas nurodė Lietuvos kariuo
menės infrastruktūros atnaujinimą 
svarbiausiu dabarties uždaviniu. Reikia 
siekti, kad Lietuvos piliečiui karinė 
tarnyba taptų išties garbinga pareiga. Jis 
iškėlė auklėjamąjį kariuomenės vaid
menį, kaip ypač aktualų šiuo metu. 
Prezidentas piktinosi, kad „lig šiol 
kariuomenės išvengia pasiturinčių ir 
socialiai įtakingesnių šeimų vaikai. 
Tad šiandien apie 70 nuošimčių visų 
privalomosios tarnybos karių neturi 
vidurinio išsilavinimo “.

V. Adamkus teigė, kad dabar jau 
akivaizdžia tapo pagrindinė kliūtis

Konfliktas tarp Prezidento ir 
Premjero

Draugystės politikoje - trumpalaikis 
reiškinys. Nuo pat V. Adamkaus 
prezidentavimo pradžios atrodė, kad 
Prezidentas labai gerai sutaria su 
Premjeru Gediminu Vagnoriumi. Kar
tais net atrodydavo, kad šie du asme
nys yra sudarę savotišką sąjungą prieš 
trečiąjį iš įtakingiausių valstybės vyrų 
- Seimo pirmininką V. Landsbergį. 
Tačiau pastarosiomis savaitėmis situa
cija diametraliai pasikeitė.

Prezidentas yra nepatenkintas kai 
kuriais Vyriausybės veiklos aspektais. 
Jis buvo porą kartų susitikęs su Prem
jeru diskutuoti šiuos klausimus, bet šie 
susitkimai pasirodė bevaisiais. Tada 
buvo prieita prie viešų kaltinimų vie
nas kitam. Štai po susitikimo su 
krikščionių demokratų frakcija Seime 
Prezidentas pareiškęs žurnalistams, esą 
Premjeras nenorįs pripažinti problemų. 
Tada Ministro Pirmininko atstovas 
spaudai išplatino spaudai pranešimą, 
kuriame teigiama, kad „ Vyriausybė yra 
darbinė, o ne populistinė institucija - 
tokios pat darbinės pareigos turi tek
ti ir Prezidentūrai".

Tada Seimo Pirmininkui teko imtis 
taikytojo vaidmens. Jis paragino 
„įšaldyti“ politikų tarpusavio išpuo
lius ir kaltinimus ir ėmėsi iniciatyvos 
surengti trijų aukščiausių valstybės 
institucijų vadovų susitikimą. Tačiau 
V. Adamkus nepanoro susitikti su G. 
Vagnoriumi ir teįvyko jo susitikimas su 
V. Landsbergiu. Po šio susitikimo V. 

Adamkus pabrėžė, kad jo nuomonė 
kartais nesutampa su Vyriausybės ar 
valdančiosios partijos pozicija. „Ne
sutarimų yra, nors aš nevadinčiau to 
įtampa santykiuose tarp institucijų. 
Kalbėdamasis su Seimo Pirmininku aš 
pasakiau, kad, atsižvelgiant į visos 
valstybės reikalus, visiems reikia atšal

ti. Esu, pavyzdžiui, apsisprendęs, kad 
jokių santykių aiškinimusi neturi būti 
bent artimiausias keturias - penkias 
savaites ", - tvirtino Prezidentas. Tačiau

V. Adamkus neatmeta galimybės, kad 
bus sušaukti Valstybės gynimo ir 
Užsienio politikos koordinavimo tary
bų posėdžiai, kuriuose gali būti aptarta 
sudėtinga tarptautinė situacija. „Jeigu 
bus reikalas tą daryti, posėdis bus“, - 
penktadienį žurnalistams sakė Pre
zidentas.

Penktadienį Ministras Pirmininkas 
G. Vagnorius pasiūlė „atidėti visus ne
esminius ir asmeninius reikalus ir 
sušaukti Valstybės gynybos ir Užsie
nio politikos koordinavimo tarybų po
sėdžius, kuriuose būtina apsvarstyti 
šalies užsienio politikos bei kitus stra
teginius valstybės interesus, atsižvel
giant į dėl Kosovo įvykių paaštrėju
sius santykius tarp NATO ir Rusijos, 
taip pat Rusijos finansinės bei eko
nominės krizės pasekmes“. Valstybės 
gynimo ir Užsienio politikos koor
dinavimo tarybos vienija aukščiausius 
šalies pareigūnus. Joms vadovauja 
Prezidentas. Beje, valstybės vadovas 
po susitikimo su V. Landsbergiu pa
reiškė nemanąs, kad galėtų keistis 
oficialiojo Vilniaus anksčiau pareikšta 
pozicija dėl pastarųjų įvykių Balka
nuose. „Manau, kad mes neturime 
trauktis nuo anksčiau Užsienio reikalų 
ministerijos padaryto pareiškimo“, - 
teigė jis.

Prezidentas pasiūlė kariuo
menės vado kandidatūrą

Krašto apsaugos viceministrui Jonui 
Kronkaičiui pasiūlyta tapti naujuoju 
šalies Kariuomenės vadu. Tokį siūly
mą J. Kronkaičiui ketvirtadienį oficia
liai pateikė su juo susitikęs Preziden
tas V. Adamkus. Viceministras po su
sitikimo sakė žurnalistams dar nesąs 
įsitikinęs, ar bus skiriamas Lietuvos 
kariuomenės vadu, nes jam, kaip 
buvusiam aukštam Jungtinių Amerikos 
Valstijų karininkui, reikalingas šios 
valstybės institucijų leidimas užimti 
aukštas karines pareigas kitoje šalyje. 
„Turi būti gautas Pentagono, Valsty
bės departamento ir kitų institucijų 
leidimas“, - sakė J. Kronkaitis. Buvęs 
JAV kariuomenės pulkininkas J. Kron
kaitis tarnavo įvairiuose JAV armijos 
daliniuose, įskaitant dvejus metus 
Vietnamo kare.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių.
Atkelta iš 1 psl.

Kun. R. Mikutavičiaus
laidotuvės

Kovo 30 d., karštą ir saulėtą dieną, 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse, tarp dak
taro Jono Griniaus ir Salomėjos Neries 
buvo palaidotas kunigas Ričardas 
Mikutavičius. Mišios prie R. Mi
kutavičiaus, kuris nuo pirmadienio bu
vo pašarvotas Lietuvos žemės ūkio 
universiteto aktų salėje, karsto prasi
dėjo 12 valandą. Kartu su kardinolu 
Vincentu Sladkevičium šv. Mišias 
Lietuvos žemės ūkio universiteto rūmų 
salėje koncelebravo Vilkaviškio vys
kupas Juozas Žemaitis, Kaišiadorių 
vyskupas Juozapas Matulaitis, Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis bei vys
kupas emeritas Romualdas Kriščiūnas. 
Atsižvelgdamas į velionio artimųjų 
pageidavimus, mišiose nedalyvavo 
Kauno arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius. Mišių pabaigoje giedojo ope
ros solistai Eduardas Kaniava ir 
Vladimiras Prudnikovas. Po šv. Mišių 
laidotuvių kortežas, nusidriekęs kelis 
kilometrus, iš Noreikiškių pajudėjo 
Petrašiūnų kapinių link. Pakeliui buvo 
stabtelėta prie Vytauto Didžiojo baž
nyčios, kurios rektoriumi buvo R. 
Mikutavičius. Laidotuvėse dalyvavo 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, 
ekspremjerai Adolfas Šleževičius ir 
Kazimiera Prunskienė, parlamentarai 
Kazys Bobelis, Česlovas Juršėnas, 
Feliksas Palubinskas, kiti buvę ir 
dabartiniai politikai, meno, literatūros, 
kultūros, mokslo veikėjai, verslininkai.

Kunigo nužudymo byloje
pateikti pirmieji kaltinimai
Kauno apygardos prokuratūra bau

džiamąją bylą dėl kunigo Ričarde 
Mikutavičiaus neteisėto laisvės atė
mimo bei vagystės perkvalifikavo į 
baudžiamąją bylą dėl nužudymo. 
Keturiems įtariamiesiems šioje byloje 
pareikšti kaltinimai. Artūras Daškovs- 
kis ir Valdas Puodžiūnas kaltinami 
tyčiniu nužudymu dėl savanaudiškų 
paskatų,'o Robertas Liuiža ir Andrius 
Daujotas - vagystės slėpimu. Praeitą 
antradienį Kauno apygardos prokura
tūra pareiškė kaltinimą tyčiniu nužu
dymu dėl savanaudiškų paskatų vaikų 
namuose užaugusiam Šalčininkų gy
ventojui Ivanui Kvaskovui (g. 1974 
m.). „Lietuvos rytas“ anksčiau rašė, 
kad būtent šis kaltinamasis po arešto 
teisme prisipažino „patraukęs virvutę 
ant kunigo kaklo“. Vagyste iš kunigo 
buto kaltinamam Vladui Beleckiui (g. 
1954 m.) kaltinimas dėl nužudymo bei 
šio nusikaltimo organizavimo dar nėra 
pareikštas. Pasak prokuratūros atsto
vės, artimiausiu metu kaltinimai bus 
pareikšti ir kitiems įtariamiesiems.

Nauji dokumentai apie
N. Dušanskio veiklą

Balandžio 2 d. agentūros BNS pra
nešimu, Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras Generalinei 
prokuratūrai perdavė svarbią archyvi
nę medžiagą apie buvusio sovietų 
saugumo karininko Nahmano Dušans
kio veiklą. Spaudos žiniomis, N. 
Dušanskis 1989 - siais išvyko į Izraelį. 
Pasak Generalinės prokuratūros Spe
cialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiojo.
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prokuroro Rimvydo Valcntukevičiaus, 
gautoji medžiaga patvirtina, kad va
dovaujant N. Dušanskiui, buvo ištrem
tos keturios šeimos. Dokumentuose yra 
N. Dušanskio parašai. R. Valen-
tukevičiaus manymu, jie gali būti 
nenuginčijami įrodymai dėl inkri
minuojamų nusikaltimų. Kad N. Du- 
šanskis dalyvavo Lietuvos gyventojų 
trėmimuose, teisėsaugai buvo žinoma, 
tačiau gauti dokumentai padės konkre
čiai nurodyti nukentėjusias šeimas. 
Lietuvos teisėsaugininkai yra išaiški
nę, kad N. Dušanskis gyvena Izraelyje. 
Generalinė prokuratūra parengė klau
simus Izraelio teisėsaugai, kuriuose 
remiamasi ankstesne ir neseniai gauta 
informacija. Jei į šį teisinės pagalbos 
prašymą iš Izraelio bus atsakyta, kad 
N. Dušanskis atsisako vykti į Lietuvą ir 
neatsakinės į klausimus, Lietuvos 
prokurorai ketina pasinaudoti Bau
džiamojo kodekso galimybe, leidžian
čia pareikšti kaltinimą už akių. Iki 
praėjusių metų pabaigos Lietuvos 
teisėsauga dėl N. Dušanskio kelis kar
tus buvo kreipusis į Interpolą ir kartą - 
į Izraelio ambasadą, tačiau jokių 
atsakymų negavo. MGB/KGB per karą 
ir pokaryje tarnavęs N. Dušanskis yra 
dalyvavęs ir Lietuvos nepriklausomy
bės kovotojų baudžiamosiose ope
racijose.

Vilniaus senamiestį 
išperka užsieniečiai

Apie 40 procentų Vilniaus senamies
čio butų taps užsienio piliečių nuosa
vybe. Tokias prognozes skelbia ne
kilnojamo turto specialistai. Butų 
senamiestyje ieško ir tie užsienio 
piliečiai, kurie čia dirba, ir užsienio 
lietuviai, kurie čia nesiruošia greitai
apsigyventi. Populiariausi yra trijų - 
kęttirių kambarių restauruoti butai. 
Dauguma pirktus butus išnuomoja. 
Dabar trijų kambarių buto nuoma 
senamiestyje siekia 4000 litų per mė
nesį. Per, dešimt - penkiolika metų 
nuomojantys butus susigrąžina pini
gus.

Apdovanoti geriausi 
teatro aktoriai

Užpraeitą šeštadienį Lietuvos na
cionaliniame operos ir baleto teatre 
keturiolika geriausių praėjusio sezono 
teatro menininkų Tarptautinės teatro 
dienos proga apdovanoti „Kristoforo“ 
statulėlėmis ir 5000 Lt premijomis. 
Geriausiu praėjusio sezono režisieriu
mi pripažintas Kauno akademinio 
dramos teatro režisierius Gintaras 
Varnas. Jo spektakliui „Heda Gabler“ 
skirti net keturi „Kristoforai“. Geriau
sios pagrindinio vaidmens aktorės ti
tulą pelnė Jūratė Onaitytė už Hedos 
Gabler vaidmenj’.Geriausiu sezono' 
kompozitoriumi' pripažintas Giedrius 
Puskunigis už muziką spektakliui „He
da Gabler“. Geriausio sezono pagrindi
nio vaidmens nominacija skirta Kostui 
Smoriginui, sukūrusiam Makbeto 
vaidmenį Viljamo Šekspyro (William 
Shakespeare) tragedijoje „Makbetas“. 
Ne pagrindinio vaidmens geriausiais 
sezono aktoriais tapo Ježevikino 
vaidmens „Stepančikovo dvare“ atli
kėjas Arūnas Sakalauskas ir Trys lau
mės iš spektaklio „Makbetas“: Vikto
rija Kuodytė, Gabrielė Kuodytė ir 
Margarita Žiemelytė.

Spaudai parengė
.......................... Saulius Varnas
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f I Trumpai iš visur
Kovo pabaigo je ir balandžio pradžioje 

dėl blogų oro sąlygų sulėtėjo NATO 
karo aviacijos veiksmai prieš Jugosla
vijos karinius taikinius. Nuo balandžio 1 
dienos NATO pradėjo bombarduoti tai
kinius pačiame Belgrade. Sugriauti du 
svarbūs tiltai per Dunojų ties Novi Sad 
miestu, vienas iš jų balandžio 1 dieną, 
antras balandžio 3 - tąją.

Jugolavijos kariuomenė ir pagrindi
niai serbų daliniai pagreitintu tempu tę
sia etninį valymą Kosovo provincijoje. 
Serbai sušaudė eilę albanų bendruome
nės vadovų, jų tarpe buvusį taikos dery
bų delegatą Fehmi Agani bei Kosovo 
albanų dienraščio redaktorių. Albanų 
gyvenvietėse pagalbiniai serbų daliniai 
prievarta išvaro gyventojus iš namų ir 
gabena į provincijos pasienį, atimdami 
daiktus ar asmens tapatybės įrodymus. 
Vyrai dažnai yra atskiriami nuo moterų 
ir vaikų ir dingsta be žinios. Užsienį 
pasiekė filmai, įrodantys, kad atskirtie
ji masiškai žudomi. Serbų visuomenė 
yra vyriausybės kontroliuojamos žinia- 
sklaidos įtikinta, kad albanai patys bė
ga iš Kosovo dėl NATO bombardavi
mų, kas neatitinka pabėgėlių parody
mams.

Iš Kosovo sostinės Priština ir kitų vie
tovių išvaryti albanai šimtaijtūkstan- 
čių užplūdo Makedonijos ir Albanijos 
pasienius, į Makedoniją pačių serbų jė
ga vežami prigrūstais traukiniais: Tarp- 
tautinės humanitarinės pagalbos orga
nizacijos bei neturtingos Albanijos ir 
Makedonijos valstybės nebepajėgia 
maistu aprūpinti atplūstančių minių > 
Makedonija paskelbė uždaranti savo 
sienas pabėgėliams. Į Jugoslavijos fe
deraciją įeinančios Motenegro valsty
bės vyriausybė būkštauja, kad jos, pasi
naudodama visuotiniu sąmyšiu ir re
miama krašte stovinčios Jugoslavijos 
kariuomenės, jėga nenuverstų Slobo
dan Milosevič palanki gyventojų ma
žuma.

Kovo 31 dieną Jugoslavijos paste-' 
niečių sulaikyti dingo du australai, 
humanitarinės pagalbos CARE Austrą-, 
lia organizacijos tarnautojai, vykę iš 
Belgrado į Montenegro. Jie buvo sulai
kyti ties Lipovač, prie Kroatijos pasie
nio.

Balandžio 1 dieną specialūs serbų da
liniai pagrobė tris amerikiečių karius, 
patruliuojančius Makedonijos - Koso
vo pasienyje. Serbų televizija parodė 
juos suimtus, sumuštus ir sukruvintus. 
Jugoslavija paskelbė juos atiduosianti 

kariniam teismui. JAV prezidentas Bill 
Clinton paskelbė, kad laiko Jugoslavi
jos prezidentą Slobodan Milosevič as
meniškai atsakingu už pagrobtųjų sau
gumą.

Balandžio 1 dieną pasibaigė pirmoji 
karo nusikaltėlių byla Didžiojoje Bri
tanijoje. Britų teismas pripažino kaltu 
78 metų amžiaus Antony Savoniuk, ku

ris buvo teisiamas už 18 žydų nužudy
mą Gudijoje Antrojo pasaulinio karo 
metu. A. Savoniuk nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos, bet jis apeliuos šį teismo 
sprendimą.
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Balandžio 1 dieną Kanada suteikė pla
čios autonomijos teises inuitų(eskimų) 
apgyventai sričiai šiaurės rytų Kana
doje. Autonominė Nunavat valstija turi 
du milijonus kvadratinių kilometrų plo
to, bet tik 25 000 gyventojų.

'SB' 'SP '5jy

Rusija paskelbė, kad į Adrijos jūrą ji 
siunčia vienų karo laivą, kad galėtų "ana
lizuoti padėtį ir susidaryti tinkamas iš
vadas". Turkija informuota, kad iš Juo
dosios jūros per Bosforo sąsiaurį plauks 
visa eskadra iš 8 karo laivų.

Visa eilė rusų politikų, nuo ministro 
pirmininko J. Primakov iki ekonomisto 
A. Čubais, lankėsi Belgrade, bandydami 
tarpininkauti. Tačiau jie nepaveikė Slo-. 
bodan Milosevič, kad šis sustabdytų et
ninį valymą, o NATO atmetė rusų pa
liaubų pasiūlymus, kol S. Milosevič ne
atitrauks kariuomenės iš-Kosovo. . ,

Kovo 26 dieną pasirodęs kompiute
rių virusas "Melisa" per keletą dienų 
pasklido po visą pasaulį, užkrėtęs E - 
mail sistemų ir ją beveik supara- 
lyžuodamas. Užkrėsti net Pietų Austra
lijos valstybiniai kompiuteriai. Balan
džio 2 dieną JAV policija Eatontown 
mieste, New Jersey valstijoje, suėmė 30 
metų amžiaus kompiuterių specialistą 
David Smith, slapta paleidusį virusą 
"Melisa" iš savo namų kompiuterio.

Balandžio 5 dieną Lybija galiausiai 
atidavė tarptautiniam teismui du savo 
saugumo tarnautojus, įtariamus "Pan 
Am" bendrovės lėktuve paslėpus bom
bą. Bombai 1988 m. gruodžio 21 dieną 
sprogus lėktuve virš Lockerbie vietovės 
Škotijoje, žuvo 270 žmonių. Kaltina
mieji pagal susitarimą škotų teisėjų bus 
teisiami Olandijoje, o Lybijai panai
kintos iki šiol taikytos griežtos eko
nominės sankcijos.

Paruošė V. Patašius
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Mėgstama vilniečių susibūrimo vieta - prie Gedimino paminklo.

Europos 
(gera ar bloga) 
Paskutiniu laiku Europos spauda 

daug ir plačiai komentavo apie valdo
mąjį Europos Sąjungos organą Euro
pos Komisiją (European Commission) 
ir apkaltino ją lėšų išeikvojimu, be
tvarke ir neatsakinga veikla.

Kadangi Lietuva nori įstoti į Euro
pos Sąjungą ir tam deda daug pastan
gų, būtų pravartu supažindinti skaity
tojus su Europos Sąjungos istorija, jos 
struktūra ir veikla.

Europos Sąjungos sąvoka buvo 
pasiūlyta 1952 metais tuometinio 
Prancūzijos užsienio reikalų ministro 
Robert Schuman. Po penkių metų, 1957 
- siaiš, gimė Europos Sąjunga, sujun- 
gusiPrancūziją, Vakarų Vokietiją, Italiją, 
Belgiją, Olandiją ir Liuksemburgą į 
vieną prekybinį bloką, vadinamą 
„Europos bendros prekybos blokas“ 
arba „European Common Market“. 
Bloko tikslas buvo panaikinti tarP’ 
kraštinius muitus, įvesti laisvą prekybą 
ir galų gale įvesti bendrus prekybos ir 
pamonės standartus bei bendrą valiutą.

Europos Sąjunga per 42 veiklos me
tus išaugo iš šešių narių iki dabartinių 
penkiolikos ir turi apie 300 milijonų 
gyventojų. Tokios didelės sąjungos 
tvarkymui ir valdymui „Europos Są
jungos Nariai“ įsteigė sekančias struk
tūras:

1. Europos Sąjungos viršūnėje yra'

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Praėjo, praūžė senai nebuvęs Tur

gus. Atrodo, kad tai buvo sėkminga 
popietė. Žmonių buvo nemažai, bet da
bar tikimasi, kad jų bus dar daugiau. 
Užplanuota ir nutarta daryti kitą Turgų 
gegužės 23 d. Kas buvo praėjusiame 
Turguje, tai tikrai ateis ir į šį, o kas 
praleidote aną - tai būtinai atsilankyki
te, turėsite progos pasimatyti su drau
gais ir, tikėkite, kad gausite progos ir 
ratą pasukti!

Kaip anksčiau minėjau, turime viso
kių darbų ir darbelių, kurie susirenka 
per ilgas gadynes. Ar tai ką padažyti, ar 
tai ką pakalti, ar tai ką pamazgoti. 
Kviečiame visus narius ir prijaučian
čius lietuvybei vyrus ir moteris', kas su 
kibiru ir mazgote, kas su pindzeliu, ar

Sąjunga
Europos Sąjungos Narių Ministrų 
Taryba, susidedanti iš visų 15 kraštų 
užsienio reikalų ministrų. Tarybos 
pirmininkas keičiamas kas pusmetį, ir 
dabartinis pirmininkas yra Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder. Ši Tary
ba patvirtina ir suteikia sutikimus 
pateiktiems projektams, taip pat duoda 
nurodymus antro rango struktūrai, taip 
vadinamai „Europos Komisijai“.

2. Europos Komisija susideda iš 20 
ministrų (Commissioners), paskirttĮ 
nuo kiekvieno Sąjungos krašto. Didieji 
kraštai skiria po du ministrus, mažieji 
po vieną. Komisijos būstinė yra Briu
selyje ir joje dirba 19 000 tarnautojų. 
Komisijos "pirmininką (lyg krašto 
ministrą pirmininką) irgi skiria Sąjun
gos nariai. Komisijoje dirbantieji 
ministrai ir tarnautojai yra atsakingi tik 
tiems kraštams, kurie juos paskyrė, bet 
ne Europos Sąjungai.

Europos Komisija faktiškai yra 
Europos Sąjungos ministrų kabinetas, 
turįs neribotas teises, bet neturintis jo
kios atsakomybės. Gerai, kai Komisi
jos pirmininkas (ar prezidentas) yra 
sumanus ir tvirtas, galintis sutvarkyti 
savo ministrus, blogai, kai vadas pras
tas. Tada atsiranda visokiausių prob
lemų, kadangi pirmininkas neturi tei
sės nei atleisti, nei pakeisti ministrus.

Kita Europos Komisijos problema yra 
būdas, kaip Sąjungos kraštai skiria sa
vo patikėtinius. Į Europos Komisiją 

kitokiais įrankiais, gegužės 15 d. VISI Į 
TAKLĄ! Būtumėme dėkingi jei jau 
dabar galėtumėte iš anksto pranešti 
Danguolei ar budintiems Direktoriams 
apie Jūsų dalyvavimą numatytoje tal
koje.

Maloni staigmena buvo kai gavau 
siuntinėlį iš klasioko Renoldo Čėsnos, 
gyvenančio Melbourne. Jis atsiuntė 
vertingą knygą mūsų Klubo bibliotekai. 
Ačiū, tau Renoldai, išgirdusį mūsų 
prašymą net iš kitos valstijos. Tikiuosi, 
kad atsiras ir vietinių lietuvių, kurie su
neš dabartinių Lietuvoje išleistų kny
gų, kaip sunešė krūvas laikraščių į 
skaityklą. • , ..........

Algis Bučinskas
■ i '» '• -• •* u M u.•- •* •••••••'• *■ " 

paprastai papuola „atliekami“ ir savo 
kraštui nebereikalingi politiniai kan
didatai, kaip pav. buvusi Prancūzijos 
ministrė pirmininkė Edith Cresson ar
ba buvęs Anglijos darbiečių partijos 
vadas Neil Kinnock. Panaši situacija 
.yra ir su kitais kraštais.

3. Trečioje vietoje stovi Europos 
Sąjungos Parlamentas. Parlamento na
riai renkami penkeriems metams, 
Parlamento būstinė yra Strasbourge. 
Kiekvienas kraštas jame turi ribotą 
skaičių savo narių, didesnieji kraštai - 
daugiau, mažesnieji - mažiau. Pa
vyzdžiui, Anglija, Prancūzija, Vokieti
ja ir Italija renka po 81 narį, kiti kraš
tai atitinkamai mažiau. Iš viso Euro
pos Parlamente yra 518 narių. Kandi
datus stato tarptautinės organizacijos, 
kaip žalieji, socialistai, liberalai, deši
nieji ir 1.1. Dabartiniame Europos 
Parlamente daugumą turi socialistai. 
Iki šiol šis Parlamentas buvo bejėgis ir 
per 20 savo veiklos metų negalėjo nei 
kritikuoti, nei pakeisti Komisijos 
nutarimų. Parlamentas buvo lyg „pa
sikalbėjimo centras“ su geromis algo
mis ir diplomatinėmis privilegijomis, 
nors steigiamajame akte ir įrašyta, kad 
Europos Parlamentas turi teisę kon
troliuoti Europos Komisiją.

Atrodo, kad Europos Sąjungos Mi
nistrų Taryba suprato tą padėtį, ir, prieš 
įvedant bendros valiutos Euro potvar
kį, suteikė Parlamentui daugiau teisių. 
Parlamentas, pasinaudodamas naujo
mis teisėmis, ėmė reikalauti iš Euro
pos Komisijos pasiaiškinimų, pradėjo 
svarstyti Komisijos veiklą.

Iš Vokietijos atstovo Martin Ban- 
gemann buvo pareikalauta veiklos 
ataskaita (nes vieninteliu jo įnašu į Eu
ropos Sąjungą buvo pasiūlymas įvesti 
bendrą Europos priemonę apsisau
gojimui nuo pastojimo ar lytinių ligų! ?).

Iš Ispanijos atstovo Manuel Marui bu
vo pareikalautas pasiaiškinimas, kas 
atsitiko su milijardais lėšų, skirtų 
Viduržemio jūros kraštams.

Iš Prancūzijos atstovės Edith Cres
son pareikalauta atsiskaitymo dėl 250 
000 dolerių, sumokėtų jos draugui 
(dantistui) už „tarnybinius patarimus;1 
kas atsitiko su milijardais, skirtais 
Europos Jaunimo programai remti, kur

Baltosios vergės iš... Lietuvos
Gaila, kad šiais laikais plačioji pa

saulio žiniasklaida retai teparašo apie 
Lietuvą bei lietuvius. Dar liūdniau, kai 
retkarčiais prisiminusi, ta žiniasklaida 
mus parodo ne visada palankioje švieso
je. Štai šių metų kovo viduryje Anglijos 
spaudoje nuskambėjo skandalinga žinia 
apie lietuves - baltąsias verges ir kaip jas 
išnaudojo trys tautiečiai - lietuviai. Pa
tiekiu ištrauką iš ilgesnio straipsnio, kurį 
Londono „Observer“ laikraštyje kovo 14 
dieną paskelbė du anglų žurnalistai Tony 
Thompson k Nicole Veash:

„Praeito mėnesio gale trys Rusijos 
gangsteriai, turį ryšių su žymiausiais 
lietuvių nusikaltėlių sindikatais, buvo 
įkalinti už nelegalų moterų įvežimą į 
Britaniją ir vertimą jas dirbti prostitu
tėmis viešuosiuose namuose šiaurės ir 
vakarų Londone. Žilvis Paulauskas, To
mas Kažemėkaitis ir Alenas Čiapas at
viliojo keturias vargo spaudžiamas mo
teris iš Lietuvos prižadėdami, kad jos 
galės uždirbti tūkstančius svarų po to kai 
atmokės, oro. kelionės išlaidas. Atvyku
sios motęiys. buvo įkalintos, iš jų buvo. 

dingo milijonai, skirti Europos turiz
mui pagerinti.

Iš paties Komisijos pirmininko Jac
ques Santer buvo paprašyta pasi
aiškinimo, kas nutiko su Bosnijos ir 
Ruandos pabėgėliams remti skirtais 
milijardais.

Po ilgų diskusijų, Parlamente dau
gumą turintieji socialistai nutarė nieko 
nedaryti. Komisijos piimininkas pa
žadėjo ištirti kaltinimus ir štai po 42 
veiklos metų įsileido bešališkus re
vizorius.

Revizoriai savo raporte pastebėjo - 
„neatradome jokių autentiškų sąskaitų 
ar pateisinamų dokumentų, ar kvitų. 
Buvo labai sunku Europos Komisijoje 
atrasti nors vieną pareigūną, kuris būtų 
parodęs kokią nors atsakomybę 
savo pareigose“.

Po tokio raporto ponai Komisijos na
riai kartu su pirmininku atsisakė savo 
pareigų! Europos Sąjunga liko be 
valdžios! Nors pareigūnai ir atsisakė, 
bet sutiko laikinai likti savo pareigose, 
kol Europos Sąjungos Ministrų Taryba 
paskirs naujus Komisijos narius. Šiuo 
metu Berlyne vyksta metinis Europos 
Sąjungos Ministrų Tarybos susirinki
mas, kuriame žadama pertvarkyti visas 
administracines Sąjungos struktūras. 
Girdėta, kad jau paskirtas naujas 
administratorius, taip pat iš anglų pusės 
yra pasiūlymas, kad Parlamentui būtų 
suteikta teisė skirti Komisijos narius 
arba patvirtinti jų paskyrimą, kas būtų 
panašu į mums įprastą Westminterio 
sistemą.

Nežiūrint visų administracinių trū
kumų ir neapsižiūrėjimų, nevertėtų 
pamiršti ir pozityvios veiklos, kaip pav. 
Euro įvedimas paskutiniuoju metu ar 
Europos Aukščiausiojo Teismo ir 
Europos Žmogaus Teisių teismų su
darymas, nors ir nebuvo girdėti, kad šie 
teismai galėtų spręsti Europos Sąjun
gos narių ginčus.

Dar kartą norėčiau priminti, kad 
Europos Sąjunga negarantuoja apsau
gos nuo rytinių kaimynų, tai daro 
NATO.

Būtų įdomu sužinoti, kiek Lietuvai 
kainuotų Europos Sąjungos narystės 
mokestis?

Vincas Bakaitis

imama šimtais svarų savaitinė „nuoma“ 
ir joms pasakyta, kad jei jos bandys pa
bėgti, bus užpultos jų šeimos“.

„„Buzines“ (the racket), kuris atnešė 
dešimtis tūkstančių svarų pelno trijulei, 
Žlugo, kai policijos slapti agentai pradėjo 
tirti šį reikalą, pamatę kortelę telefono 
dėžutėje, skelbiančią apie „blondines 
rusų katytes “. Tyrimas atskleidė aliarmuo
jančią informaciją apie šių moterų skai
čius, pajungtus sekso prekybai.

Policijos apskaičiavimu Soho (Lon
done) prostitučių naudojamų butų 60% 
užimta Rytų Europos moterų. Kai kurie 
užsiimu šiuo „ bizniu “ asmenys areštuoti. 
Bet šios rūšies „biznis" esąs toks pelnin
gas, kad dėl jo net pešasi gangsterių 
gaujos. Pats „ busines “ dabarperkeliamas 
į tokius rajonus, kur jo beveik nebegali
ma susekti.

Policijos suruoštame patikrinime 
Edinburge (Škotijoje) rastos 3 jaunos 
Lietuvos prostitutės. Praeitų metų gale 
jos buvo deportuotos. Jos „dirbo" mies
to pirtyse.“ ■ r ‘ : II.. I I ..’- • ■ ' 
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Pamokslai papuasams, vėjui ir bangoms
Lietuvis kunigas mokė akmens amžiaus žmones ritinėti margučius
Gediminas Pilaitis 
"Lietuvos ryto" korespondentas

Per Rusiją važiavo traukiniu
Neseniai Lietuvoje viešėjęs Australi

jos Pertho miesto lietuvių parapijos 
klebonas Alfonsas Savickis pasirinko 
originalų kelionės į gimtinę maršrutą: 
kelias iš Australijos į Lietuvą nusidrie
kė per Kiniją ir Rusiją. Norėdamas pa
žinti Sibirą, apie kurį buvo prisiklausęs 
įvairių pasakojimų, kunigas keliavo 
traukiniais.

Keliauti per Rusiją A. Savickį pa
skatino prisiminimai apie tūkstančius į 
Sibirą ištremtų lietuvių. „Jie buvo ve
žami gyvulių vagonais, o aš keliavau 
turistiniu traukiniu, trumpam stabtelė
damas didesniuose miestuose“, - sakė 
kunigas, nęnusivylęs patirtais įspū
džiais ir sutiktais žmonėmis.

Prieš kelionę A. Savickis skaitė trem
tinių knygas ir pažintinę literatūrą apie 
Sibirą. Rusai stebėjosi, kad iš Austra
lijos atvykęs kunigas tiek daug žino 
apie Gulago lagerius. Didmiesčiuose su
siradęs katalikų bažnyčias, jis greitai 
užmegzdavo kontaktus su vietos lie
tuviais. Labiausiai įsiminė susitikimas 
su Sibire pasilikusiais tremtiniais.

Reikia dvasinės paramos
„Irkutske bendraudamas su lietuviais, 

aiškiau suvokiau jų tragediją, - kalbėjo 
A. Savickis. - Mačiau, kad žmonės 
skausmingai ilgisi tėvynės, į kurią ne
gali sugrįžti dėl įvairių aplinkybių. Si
bire gyvenantiems lietuviams reikia 
didesnės dvasinės paramos, kitaip jie 
nutautės“.

Daug skurdžių pasaulio kraštų ap
lankiusio kunigo sibiriečių gyvenimas 
nenustebino. Anot jo, žmonės čia 
nebadauja, kuklūs viešbučiai gali 
patenkinti neišlepusius turistus.

Jekaterinburgo centre patogią rusų 
desantininko liemenę nusipirkęs A. 
Savickis vėliau stebėjosi, kad Maskvo
je jam tiek pat kainavo lėkštė balzganų 
barščių.

Panašus į tipišką australą
Austrijoje gimęs A. Savickis po 

Antrojo pasaulinio karo kartu su tėvais 
persikėlė gyventi į Australiją. Pajutęs 
kunigo pašaukimą, studijavo Romos 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje. Po to 
jis kurį laiką dirbo Filadelfijos (JAV) 
lietuvių parapijoje, tobulindamas savo 
žinias tapo teologijos mokslų daktaru. 
Penkerius metus A. Savickis talkino 
išeivijos parapijų veiklą iš Vokietijos 
koordinavusiam vyskupui A. Deksniui.

Prisimindamas sovietmetį A. Savic
kis sakė: „Kentėjau kartu su visais 
lietuviais“. Jis Lietuvoje mato ne tik 
gražių permainų, bet ir daug problemų.

Iš Australijos jis gabena labdaros siun
tas, remia ligonines, vaikų internatus, 
senelių prieglaudas.

Pertho katalikų bažnyčių, kurtoje dir
ba A. Savickis, lanko lietuviai ir italai. 
Lieknas, su plačiakrašte triušio odos 
skrybėle klebonas beveik nesiskiria 
nuo tipiškų australų, geriančių tik „Fos
ter“ alų ir viską pamirštančių, kai vyks
ta „Melbourn Cup“ žirgų lenktynės.

Papuasus stebi antropologai
A. Savickiui dvejus metus teko dirbti 

misionieriumi Naujojoje Gvinėjoje.
Vykti į Naująją Gvinėją A. Savickį 

paskatino Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejus. Jis teigia, kad iš Vakarų atė
jusi, bet tautišką dvasią įgavusi krikš
čionybė lietuviams padėjo kovoti su 
ateizmu ir atgauti nepriklausomybę. 
„Mąstydamas apie tai, tą dvasią pano
rau skleisti kitiems tikėjimo tiesų 
nepažįstantiems žmonėms“, - sakė 
kunigas.
Naujoji Gvinėja - antroji pagal dydį po 
Grenlandijos pasaulio sala, kurią valdė 
Australija ir Olandija. Sunkiai pasie
kiamuose kalnynuose gyvena primity
vūs papuasai. Baltaodžius žmones jie, 
pasak A. Savickio, pirmą kartą išvydo 
prieš septyniasdešimt metų. Visos pa- 
puasų gentys tuo metu gyveno pir
mykštės bendruomenės sąlygomis.

A. Savickis pateko į šiaurinę Naujo
sios Gvinėjos dalį, kurią iki 1968 metų 
administravo Australija. Kalnuose iki 

šiol telkiasi šimtai karingų skirtingo
mis kalbomis šnekančių papuasų gen
čių. Pajūryje gyvena taikesni, iš kitų 
salų atkeliavę melaneziečiai. Žemiau
sio kultūrinio lygio papuasų buitį iki 
šiol studijuoja antropologai.

Sutiko dirbti seminarijoje
Naujosios Gvinėjos sostinėje Port 

Morsbyje įsikūrusiai kunigų semina
rijai tuo metu trūko vieno kunigo dės
tytojo. A. Savickis sutiko laikinai pa
vaduoti šią seminariją palikusį pažįs
tamą pranciškonų vienuolį. Iš Sydnė- 
jaus į Port Morsbį jį sportiniu lėktuvu 
nuskraidino kitas Naujojoje Gvinėjoje 
dirbęs ir piloto licenciją įgijęs dva
sininkas.

Papuasų buitis pasikeitė, australams 
nutiesus kelią per kalnus, tačiau 
nuošaliausius kaimus galima pasiekti 
tik sraigtasparniais. - sakė A. Savickis. - 
Kita vertus, gurkšnodami „Coca - Cola“ 
ir žiūrėdami televizorių, papuasai 
neatsisako senų papročių ir tradicijų, 
nesuvokia savęs kaip individų. Jų 
gyvenimas iki šiol pagrįstas genties 
sąmone“.

Port Morsbyje A. Savickis dėstė 
teologiją keliems šimtams juodaodžių 
klierikų. Kunigystę Naujosios Gvinė
jos gyventojai sieja su garantuota kar
jera - seminariją baigę papuasai dirba 
valdžios įstaigose, renkami į parlamen
tą.

Krikščionišką šalies bendruomenę 
sudaro du milijonai katalikų ir angli
konų. Dar vienas milijonas gyventojų 
animistai.

Klierikas grasino peiliu
Naująją Gvinėją valdant australams, 

papuasai negalėjo stovėti šialia balto 
žmogaus. 1968 metais šalis tapo ne
priklausoma. „Iš kalnynų nusileidę
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"Protėvių Žemę" prisiminus

Jau senokai baigėsi LSS Australijos rajone VIII - sios Tautinės stovyklos da
lis - "Protėvių lėmė", tačiau dėl jos ypatingos sėkmės prisimename ją dar ir 
dar kartą.

Lyg jungtis su Tėvynės skautais šioje stovykloje stovyklavo ir du jauni skautų 
vadovai iš Tėvynės. Gaila, kad didžiulis atstumas tarp Australijos ir Lietuvos 
apsunkina didesnio skaičiaus skautų iš Lietuvos pakvietimą. O toks bendra
darbiavimas būtų ne tik malonus, bet ir labai naudingas, ypač mūsų broliams 
ir sesėms.

Straipsnis iliustruotas s.v. Raimondo Vingilio nuotraukomis.
Red.

v.s. Rasa Statkuvienė
„Protėvių žemės“ VIII - oji tautinė 

stovykla (papild.) sausio 2-10 dienomis 
Australijos rajone buvo suruošta netoli 
Geelongo, pajūryje esančioje ukrainie
čių stovyklavietėje „Sokil“.

Jai vadovavo pats Rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis, o jam talkino pa- 
vad. ps. Linas Šeikis ir adjutantai ps. 
Jonas Rukšėnas ir ps. Daina Šliterytė, 
sesių pastovyklės vadove buvo v.s. Ra
sa Statkuvienė, brolių - ps. Juozas 
Lukai tis.

Stovykla prasidėjo ankstų sausio 2 - 
sios rytą. Suvažiavę broliai ir sesės šoko 
į darbą. Pastovyklėse greitai iškilo pa
lapinės, vartai, papuošimai. Palapinės 
pavadintos žymių lietuvių vardais - V. 
Adamkaus, O. Truchano, A. Sabonio, 
Gedimino ir kt.

Popiet sesės - broliai atskiromis 
grupėmis mokėsi liaudies dainų, kurias 
pravedė s. Birutė Prašmutaitė, tautinius 
šokius - s.v. Girtus Antanaitis, apie ver
bas aiškino vadove iš Lietuvos s. Mo
nika Girčytė, o apie margučius - v.sl. 
Rūta Sankauskienė, . .

Vakare kiekviena skiltis turėjo 
papasakoti apie jų pasirinktą skilties/ 
palapinės vardą.

Antra stovyklos diena (sekmadienis) 
prasidėjo pašnekesiu apie Vytautą Di
dįjį ir Žalgirio mūšį, kurį pravedė va
dovai iš Lietuvos s. M. Girčytė ir Vy
gintas Kiulkys. Vėliau skautai in
scenizavo Žalgirio mūšį. Buvo traukia
mi burtai, kas bus lietuviais, kas kry
žiuočiais, išsirinkti kariuomenės vadai 

karingieji papuasai - nepakantūs balta
jai rasei. Stiprėjant separatizmui, pri
pažįstama tik melanezijietiškoji kultū
ra, - pasakojo A. Savickis. - Nemažai 
australų, išsigandę papuasų gentyse dar 
gyvų kraujo keršto papročių, išvyko iš 
Naujosios Gvinėjos.

A. Savickis buvo pakankamai reiklus 
dėstytojas. Kai kuriems klierikams 
nepatikdavo griežtas seminarijos re
žimas, paskaitos, jų supratimu, buvo 
pernelyg ilgos. Vienas egzaminais 
nusivylęs jaunuolis seminarijos val
gykloje užpuolė A. Savickį su peiliu 
rankoje. Iš kalnų genties kilęs papuasas 
po to turėjo nusivilkti klieriko sutaną.

Baigęs dirbti seminarijoje A. Savic
kis kelis mėnesius kunigavo Port Mors- 
bio katalikų bažnyčioje, kurią lankė 
papuasai. Pajutęs, kad jie ne viską 
supranta, lietuvis ėmė kalbėti papua
sams įprastu anglų kalbos žargonu. „Jie 
tiesiog leipdavo iš juoko, kai ne taip 
ištardavau barbarizmus, nors juoktis 
turėjau aš“, - prisimena A. Savickis.

(B. d.)

Dabar jau ir aš būsiu skautas!
: • ■ Nuotrauka R. Vingilio-

ir pasiruošta karui, pasidarytos uni
formos, šalmai, vėliavos, arklių galvos, 
mūšio planai. Vėliau įvyko ir pats 
garsusis Žalgirio mūšis, kurį, žinoma, 
laimėjo lietuviai kartu su savo vadu 
Vytautu (Vytu Bražaičiu). Buvo labai 
įdomu!

Po pietų stovykloje lankėsi svečiai - 
tėvai ir draugai. Ypač gausiai lankėsi 
džilongiškiai. Skautai grupėmis ėjo į 
„skautoramą“. Po to atvykęs v.s. kun. 
dr. Pranas Dauknys atlaikė šv. Mišias, b 
dar vėliau vyko iškilmingas vėliavų 
nuleidimas, kurio metu skautės įžodį 
davė Nerida Balbataitė, Vilija Stephens, 
Marta Lukaitytė ir Elena Tamašaus
kaitė. Medaliais buvo apdovanoti s.v. 
Viktoras Šlitcris, jnr., ir v.sl. Rūta 
Sankauskienė.

Iškilmingo laužo, kurį vedė sesės M. 
Girčytė, D. Šliterytė ir brolis G. 
Antanaitis, metu šešios grupės suvai
dino kokį nors svarbų įvykį iš Lietu
vos istorijos. Ilgai skambėjo dainos ir 
šokiai.

Pirmadienį - sausio 4 dieną - vyko 
iškyla su nakvyne - maždaug 15 km į 
vieną pusę. Priešpiečiais grupė po gru
pės išėjo į žygį. Stovykloje liko tik 
vyresnieji ir patys jauniausieji. Vilkiu
kai ir paukštytės, vadovaujami ps. Onos 
Prašmutienės, Donos Gayland ir Alek
so Talansko, kepė, virė ir žaidė visą po
pietę, o vakare atvykę šios vietovės 
žinovai pravedė labai įdomų užsiė
mimą - „naktinį stebėjimą“ (Night 
Spotting) - visi su efektinėmis lem-

Nukelta į 5 psl.
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Stovykloje viskas skaniau! Nuotrauka R. Vingilio

putėmis ėjo takais, ieškodami gyvūnė
lių, paukščių ir kt. O sekantį rytą jau
nieji irgi išėjo į trumpą iškylą.

Per pietus pradėjo grįžti išėjusios į 
naktinę iškylą grupės. Viena iš jų - an
troji - grįždama paklydo ir teko juos 
atsiveŠti atgal į stovyklą. Iškylautojai 
grįžo pavargę, bet pilni įspūdžių. Po 
pietų - maudymasis, o vėliau daryti 
rankdarbius mokė brolis Vygintas - 
molio švilpukus, Faustas - velniukus, 

sesė Rūta - juostų audimo, o Monika - 
verbų pynimo.

Trečiadienį, sausio 6 dieną, Jūros 
diena. Sulaukus autobuso, kuris buvo 
įklimpęs į smėlį ir vėlavo, vykta į 
Anglesea pajūrį. Vėlavimas ardė po
pietės programą, nors vietos klubo „Li
fe Saving“ nariai dar spėjo pamokyti 
kaip gelbėti skęstančius, spėta ir pa
žaisti. Vakare vyko disko šokiai.

Ketvirtadienį, sausio 7. dieną, plau
kiota Barwon upe baidarėmis (vado
vavo Vytas Mačiulis) ir keliauta dvi
račiais (vad. australas Paul). Kiti dirbo 
virtuvėje ar prie pionierijos darbų. De
ja, užsiėmimus gerokai sutrukdė lietus 
ir ne viskas, kas buvo numatyta, pada
ryta tą dieną.

Vakare buvo numatyta „pilies puota“ 
stovyklavietėje esančioje nebaigtoje 
statyti pilyje, bet dėl lietaus teko keltis į 
valgyklos salę, kuri, įdėjus nemažai 
pastangų, buvo išdekoruota vėliavo
mis, vainikais, fakelais, žvakėmis, 
karaliui ir karalienei buvo paruoštas 
sostas... Vakare pasigirdo trimitas, 
kviečiąs visus į puotą. Svečiai atėjo 
atitinkamai pasipuošę, visi grupėmis 
' . - ----- "Mūsų Pastogė" Nr.T4 1999.4.12 psl. 5

buvo pakviesti vidun. Prie durų jiems 
reikėjo nusiplauti rankas ir nusišluos
tyti lietuvišku rankšluoščiu (visus 
nešvarumus palikti anapus durų), per
lipti per lazdą (peržengti į naują 
gyvenimą) ir visiems tyliai sustoti ratu 
prie aukuro.

Po visų apeigų, kai visi jau buvo 
susėdę, atėjo karalius su karaliene ir vi
sa svita. Pranešėjas Girius ir rūmų 
juokdarys Paulius visus linksmino. Vy

ko sveikinimai, o po to iš visų šalių 
pasigirdo triukšmas, žmonės šaukė: 
„Mes norim mėsos!“ Netrukus atėjo sk. 
vyčiai ir vyr. skautės su indais, iškel
tais virš galvų, pilnutėliais įvairiausio 
maisto, o ant stalų - tikra lietuviška 
gira... kibiruose. Pasigirdus muzikai, 
jaunimas šoko, sukosi rateliai, polkos, 
valsai. O, smagu! Nė nepamatėme, kad 
jau beveik vidurnaktis. Gaila buvo baig
ti!

Penktadienį, sausio 8 dieną, už
siėmimai. Pionierių gmpė pastatė apie 
30 m. ilgio tiltą. Jį išbandė patys 
stambiausi vyčiai, tiltas nė nepajudėjo!

Vakare vyko „Quiz“ konkursas. Sesė 
Rasa pateikė 50 klausimų, į kuriuos 
grupėms reikėjo kiek įmanoma daugiau 
atsakyti. Vėliau - trumpas laužas, kurį 
pravedė sk. vyčių ir vyr. skautų 
kandidatai.

Šeštadienio, sausio 9 dienos, rytą vy
ko „Olimpiada“. Skautai bėgo, šoko, 
mėtė, žaidė kriketą, tinklinį ir futbolą. 
Popiet vadovai iš Lietuvos pravedė 
pasakų kelionę. Skautai turėjo atlikti 
tani tikrus uždavinius: be degtukų už
degti ugnį, nuvyti virvę, ištempti skry

nią iš duobės. O per vėliavos nuleidi
mą Edis Obeliūnas ir Jordie Brown da
vė skautų įžodį. Ta proga virėjai Ri
mas Skeivys ir Povilas Kviecinskas bu
vo apdovanoti už gerą stovyklautojų 
maitinimą, svečiai iš Lietuvos - marš
kinukais ir bumerangais.

Naktį sk. vyčių įžodį davė Lukas 
Liebich iš Geelongo.

Sekmadienį, sausio 10 dieną, pa
siruošimas vykti namo ir išvykimas.

Ačiū vadovams už tokią smagią 
stovyklą.

Adelaidės "Vilniaus" tunto broliai ir sesės su savo vadovais.

Adelaidės lietuvių "Vilniaus" tunto 
skautai per paskutinius porą mėnesių 
gana aktyviai dalyvavo lietuvių ben
druomenės veikloje. Prieš Kalėdas jie 
surengė iškilmingą sueigą, kad atšvęs
ti skautavimo Lietuvoje 80 - mėtį.

Ta proga v.s. Vytas Neverauskas pa
pasakojo apie savo, prisiminimus, ypa
tingai apie "Vilniaus" tunto įsteigimą ir 
per visą laiką įvykusius pasikeitimus. 
Sueigos metu ps. Antanas Pocius Bro
lijos vyr. skautininko buvo apdovano
tas ordinu "Už nuopelnus" už vado
vavimą Adelaidės "Vilniaus" tuntui net 
aštuonerius metus.

Vėliau Georgina Kelly davė paukš
tytės įžodį, Simonas Talanskas ir Ziggi 
Vitkūnas - vilkiukų įžodį, Rimi Ta
lanskas ir Andrius Laurinaitis - skautų
įžodį . Už pavyzdingą elgesį metų lai
kotarpyje buvo paminėti Simonas Ta
lanskas, Max Sankauskas, Eglė Ja
nuškevičiūtė, sk. Andrius Laurinaitis ir 
sk. Sava Sankauskaitė. Jiems buvo įteik
tos dovanėlės. Sveikiname visus!

Po sueigos skautai kartu su Adelaidės

Sidnėjaus 'Aušros" tunto sesės - broliai savo stovykloje

Sveikina 1

Iš Lietuvos Australijos skautus bei 
skautes sveikina Lietuvos skautų 
sąjungos Vilniaus „Birutės“ draugovės 
skautai ir skautės bei jų vadovė v.s. 
Alina Dvoreckienė, linkėdami aus- 
traliečiams sesėms ir broliams „skam
bių dainų, gerų darbų, kaitrios laužų 
liepsnos!“

B.Ž.

Lietuvių Mokyklos mokiniais atliko 
"Laužo" programą, kurią paruošė tun- 
tininkė v.sk. R. Sankauskienė. Buvo 
deklamuojami eilėraščiai, šokami įvai
rūs tautiniai šokiai, padainuota daug 
skautiškų dainų, skambėjo šūkiai. Da
lyvavo apie 70 skautų ir svečių.

Po programos Kalėdų senelis ap.- 
dovanojo vaikus ir vadovus, o po to visi 
buvo pakviesti vaišėms.

Per paskutinę Tautinę stovyklą (pa
piki.) Geelonge buvo labai malonu ma
tyti 20 "Vilniaus" tunto skaučių, skautų 
ir jų tėvų, nuvykusių dalyvauti šioje 
stovykloje. Galime tik pasidžiaugti to
kia stipria reprezentacija. Tie, kurie šio
je stovykloje dalyvavo, grįžo su dau
gybe geriausių prisiminimų. Ypatingai 
visiems patiko Žalgirio mūšis ir se-
noviška puota bei didžiulio tilto pasta
tymas.

Dabar "Vilniaus" tuntas dirba toliau - 
pravedė Kaziuko mugę, kas tris savaites 
rengia sueigas. Mes visi džiaugiamės 
labai aktyvia "Vilniaus" tunto veikla.

v.sk. R. Sankauskienė
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Neužmirštamąjį 1991 m.
(Tęsinys iš-JT. „M.P.“nrJ priSlllllllUS

Komiteto pasatatas 
ir studijos netrukus užimami. Medi
kams trukdoma paiimti sužeistuosius ir 
žuvusiųjų lavonus. „Nacionalinis 
gelbėjimo komitetas“ paskelbė imąs 
visą Lietuvos valdžią į savo rankas ir 
įvedąs komendanto valandą nuo 22 iki 
6 vai. ryto.

Grobuoniško televizijos bokšto už
ėmimo metu nuo kovinių šovinių, 
skeveldrų, smūgių ir tankų vikšrų žu
vo 13 čia budėjusių tautiečių - L. 
Asanavičiūtė, V. Druskis, D. Ger
butavičius, R. Jankauskas, R. Juk
nevičius, A. Kanapinskas, A. P. Ka
voliukas, V. Maciulevičius, T. Masiulis, 
A. Matulka, A. J. Povilaitis, I. Šimulionis 
ir V. Vaitkus. Jų sudėta auka ir šviesus 
atminimas amžius išliks Lietuvos žmo
nių širdyse. Jų nekaltų aukų sukurtas 
aukuras dar labiau įžiebė Lietuvos 
žmonių ryžtą kelyje į pergalę. Dau
giau kaip 500 žmonių buvo sužeisti. 
Vilniaus ligoninės buvo perpildytos. 
Nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos 
transliaciją, pradėjo veikti televizija 
Kaune. Deputatams ir Aukščiausiojoje 
Taryboje esantiems gynėjams iš
duodamos dujokaukės. Posėdžių salėje 
posėdžiavo 60 deputatų. Kunigas R. 
Grigas AT rūmuose esantiems suteikė 
visuotinį nuodėmių atleidimą ir pa
kvietė atlikti išpažintį. Pirmininkas 
prof. V. Landsbergis paprašo rūmuose 
esančias moteris eiti namo, tačiau nė 
viena nepalieka savo darbo vietų. 
Vyriausybė, visos Lietuvos vykdomo
sios valdžios institucijos, savivaldybės 
ir kt. vykdė savo pareigas, nors, kažkur 
dingus ministrui pirmininkui A. Šimė
nui ir jį atleidus, ministru pirmininku 
paskiriamas G. Vagnorius. Užsienio 
reikalų ministrui A. Saudargui pave
dama suformuoti vyriausybę emi
gracijoje, jeigu Lietuvos Respublikos 
valdžia priverstinai negalės funkcio
nuoti. Lietuvoje skamba visų bažnyčių 
varpai, aukojamos šv. Mišios už 
žuvusiuosius. Prie Aukščiausiosios 
Tarybos renkasi vis daugiau žmonių. 
Auga barikados ir kiti apsauginiai - 
gynybiniai įtvirtinimai, aplink AT rū
mus suliepsnoja vis daugiau laužų. Prie 
televizijos bokšto ir Televizijos ir ra
dijo komiteto rūmų uždegamos žva
kutės, dedamos gėlės. Į Vilnių atskren
da TSRS Federacijos tarybos delega
cija - B. Oleinikas, A. Ter - Petrosianas 
ir N. Demantijus. Svečiai atvyksta į 
Aukščiausiosios Tarybos rūmus, kur 
išklauso liudininkų parodymus, per
žiūri filmuotą medžiagą. Minėta de
legacija lankosi Vilniaus kariniame 
miestelyje. Sausio 13-osios atgarsiai ir 
kruvini sovietinės kariaunos nusikal
timai pasiekia užsienį - dėl įvykių, 
Lietuvoje Norvegijos vyriausybė krei
pėsi į Jungtinių Tautų Organizaciją, 
Lenkijos vyriausybė pareiškė solida- 
rūmą suvereniai Lietuvai ir pasmerkė 
okupacinės kariaunos nusikaltimus, 
Kijeve ir Rygoje vyko daugiatūks
tantiniai mitingai Lietuvai remti, ... 
Lietuvoje paskelbtas trijų dienų gedu
las.

Sausio 14 dieną Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui prof. V. Lands- gynė Lietuvos Nepriklausomybę, 
bergiui pagaliau pavyko telefonu apdovanotųjų buvo Sermo, Vyriausy- Bendražygiai - pirmieji gynėjai, ša- 
pasikalbėti su' TSRS prezidentu M. bes ir žinrasklaidos darbuotojai, už- všindriai,' šauliai; kariai prisiminė anų
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Gorbačiovu ir pareiškėjam protestą dėl 
nusikalstamų sovietinės kariuomenės 
veiksmų. Po nepavykusio valstybinio 
perversmo, „nacionalinio gelbėjimo 
komiteto“ vadovai kreipėsi į M. 
Gorbačiovą su prašymu nedelsiant 
įvesti Lietuvoje prezidentinį valdymą. 
Mokslų akademijos salėje įvyko TSRS 
Federacijos tarybos delegacijos susi
tikimas su Lietuvos rašytojais ir kitų 
kūrybinių sąjungų nariais. Susitikimo 
metu pranešama, kad sovietiniai de
santininkai užėmė Vilniaus miesto ra
dijo mazgą. Šio užėmimo metu buvo 
sumušti užsienio žurnalistai, filmavę 
sovietinių desantininkų veiksmus ir 
mazgo užėmimą. įtampa mieste ne
slūgsta, po miestą zuja mašinos su 
kareiviais, padaugėja patrulių.

Sausio 15 dienos naktį kariniai patru
liai stabdo automašinas, tikrina do
kumentus, apžiūri automobilių vidų. 
Dešimtys tūkstančių žmonių iš visos 
Lietuvos lankosi Sporto rūmuose, kur 
pašarvotos kruvinosios sausio 13 - sios 
aukos. Aukščiausioji Taryba Lietuvos 
gedulą pratęsia dar tris dienas. Sovie
tinių kareivių patruliavimas ir karinio 
transporto važinėjimas miesto gatvėse 
vakarop suintensyvėja. Vėl pradeda eiti 
visi laikraščiai, kurių redakcijos buvo 
užgrobtos Spaudos rūmuose.

Sausio 16 dieną prasidėjo karas Per
sijos įlankoje. Dešimtys tūkstančių 
žmonių atsisveikina su sovietinės 
kariaunos nekaltomis aukomis ir paly
di jas į Antakalnio kapines. Vilniaus 
arkikatedroje aukojamos šv. Mišios. Vi
sų Lietuvos žmonių širdyse širdgėla ir 
pasiryžimas kovoti. iki pergalės.. Per 
karinę radijo stotį vienas iš „Jedinstvos“ 
organizatorių A. Gelbachas skelbia 
pilietinjjtarą. Aplink Aukščiausiosios 
Tarybos rūmus ir toliau auga inžineri
niai įtvirtinimai, kasami prieštankiniai 
grioviai, ruošiamasi ir pačiuose rūmuo
se - langai apkalti tinkliniais rėmais, 
laiptinėse ir aukštuose pastatytos smė
lio maišų barikados ir kt. Aukščiausioji 
Taryba kreipėsi į Jungtines Tautas, 
prašydama apginti Lietuvoje de
mokratiškai išrinktą teisėtą valdžią ir 
atsiųsti Jungtinių Tautų komisiją. Iš AT 
rūmų atgaivinamos Lietuvos televizi
jos laidos. Sovietinių kareivių pa
truliavimas ir karinio transporto va
žinėjimas tęsiasi.

Sausio 17 dieną, sausio 18 diena,... dar 
daug grėsmingų ir bemiegių dienų bei 
naktų AT rūmų ir kitų svarbių objektų 
gynėjai bei budėtojai prie laužų pra
leido sausio ir vasario mėnesiais. Jie 
nepabūgo, nepalūžo, o nekaltai pralie
tas kraujas juos dar labiau padrąsino ir 
suvienijo jų eiles, kas leido jiems lai
mėti prieš puikiai ginkluotą, bet bešir
dę, sovietinę kariuomenę.

Kaip jau įprasta kasmet, sausio 12 
dieną Prezidentūroje Lietuvos Res-
publikos Prezidentas Valdas Adamkus 
Sausio 13 - sios atminimo medaliais 
apdovanojo grupę žmonių, kurie 1991 
metų sausio įvykių dienomis saugojo 
Aukščiausiosios Tarybos rūmus ar ki
ms valstybinės svarbos objektus, budė
jo prie jų ar kitaip, nepabūgę ir nepali
kę savo postų, vykdė savo pareigas. Tarp

Paskutinę sporto šventę prisiminus. Nuotrauka R. Ragausko

Metinis "Kovo" susirinkimas
Kovo 28 dieną Sydnėjaus Lietuvių 

Klube vyko sporto klubo „Kovas“ 
metinis narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo gražus skaičius koviečių ir 
nemažai jaunimo. Susirinkimą atidarė 
pirmininkė N. Wallis, pakvietusi jam 
pirmininkauti J. Dambrauską ir sek
retoriauti Gr. Newman. Pirmininkui 
perskaičius susirinkimo dienotvarkę, ir 
nariams ją priėmus, minutės atsistoji
mu buvo pagerbti mirę koviečiai.

Savo pranešime „Kovo“ pirmininkė 
plačiai apžvelgė visą metų veiklą, 
pabrėždama, kad sportinis klubo 
gyvenimas yra geras, dalyvaujama 
įvairiose varžybose. Metų bėgyje buvo 
surengti keli gerai pavykę renginiai, 
kurie papildė ir klubo kasą. Klubo veik
los ateitis šviesi, kadangi . vis daugiau 
jaunimo iš pačių jauniausiųjų įsijungia 
į sportinį gyvenimą.

Pranešimą apie finansinį klubo stovį 
padarė iždininkė Gražina Newman. 
Prieš tai ji kiekvienam klubo nariui sa
vo pranešimą davė raštu. Nors šiuo me
tu yra sunku klubui surinkti daugiau 
pajamų, o ir išlaidų daugiau, turint 
jaunimo, tačiau klubas, dabar susijun
gęs su Sydnėjaus Lietuvių Klubu, 
verčiasi neblogai.

Revizijos komisijos aktą perskaitė V. 
Binkis, jis pasidžiaugė, kad visos kny
gos ir visa kita, kas yra susiję su finan-' 
sais, yra pavyzdingai ir labai pro
fesionaliai- vedama. Viso susirinkimo. 
vardu jis padėkojo iždininkei Gražinai.

Po šių pranešimų, „Kovo“ pirminin
kė plačiai paaiškino apie būtinumą klu
bui padaryti oficialų inkorporavimą 
australų valdžioje, kas duotų garantijas 
susižeidimų ir kitų nelaimių atvejais. 
Klubo nariai šį pasiūlymą priėmė. Taip 
pat buvo perskaityta naujai paruošta 
„Kovo“ konstitucija, ką susirinkimas 
irgi priėmė.

Pirmininkė pranešė, kad naujais 
„Kovo“ garbės nariais šiais metais bu
vo išrinkti gerai žinomi ir nusipelnę 

šiemečiai, kariai, savanoriai, šauliai ir 
civiliai Lietuvos žmonės.

Vakarop į Vilniaus Nepriklausomy
bės aikštę rinkosi šimtai žmonių. Prie 
Seimo liepsnojančių laužų susitiko AT 
gynėjai ir prie rūmų budėję žmonės, 
kurie nepabūgę mirtinos grėsmės ap- 

koviečiai sportininkai - M. Šepokas ir P. 
Burokas, o senjoras V. Burokas buvo 
išrinktas „Kovo“ metų žmogumi.

Šiais metais buvo renkama ir nauja 
klubo valdyba, kuri, artėjant olimpi
niams metams ir būsimiems nemažiems 
pasiruošimams prieš olimpiadą, buvo 
pasiūlyta ir priimta išrinkti ją dviem 
metams. Į valdybą buvo pasiūlyta ir 
išrinkta: N. Wallis - pirmininkė, J. Bel- 
kus - vicepirmininkas, R. Kasperaitytė - 
sekretorė, Gr. Newman - iždininkė ir 
nariai R. Andriejūnas - krepšiniui, E. 
Karpavičius - vaikų krepšiniui, G. Sau
ka, P. Burokas, J. Ankutė, M. Vai- 
čiurgytė, V. Šliteris (jum), A. Skinkys.

Labai džiugu, kad šį kartą kandidatų 
į valdybą buvo daug ir valdyba, pa- 
sipildžiusi jaunimo atstovais, buvo 
padidinta. Tikėkimės, kad jie su dide
liu entuziazmu dirbs dvejus sekančius 
metus.

Klausimuose ir sumanymuose labai 
plačiai buvo diskutuojama australų ar 
kitų svetimtaučių priėmimas ir leidi
mas dalyvauti mūsų sporto šventėse. 
Labai griežtai buvo pasisakyta prieš 
dabar esantį 5 - kių'australų ar kitų 
nelietuvių "priėmimą į krepšinio ko
mandas ir leidimą jiems žaisti švenčių 
metu. Susirinkimas įgaliojo valdybą, 
kad ji kreiptųsi į ALFAS, prašydama 
komandoje leisti žaisti ne daugiau kaip 
trims australams. Šis pasiūlymas turi 
būti priimtas visiems klubams balsuo
jant paštu, ir, jei būtų priimtas, tai jau 
Melburno švenčių metu turėtų būti ir 
vykdomas.

J revizijos komisiją buvo išrinkti: V. 
Binkis, J. Dambrauskas ir V. Šliteris 
(senj.).

Šių metų viduryje planuojama „Ko
vo“ krepšininkų iškyla į Brisbanę.

Visas susirinkimas praėjo labai 
gražioje ir darbingoje nuotaikoje. 
Tikėkimės, kad nauja valdyba savo 
darbą atliks labai gerai. Tad sėkmės 
iiems! A.L-tis

dienų įvykius, paminėjo mus jau 
palikusius bičiulius, aptarė problemas, 
kurių susikaupė nemažai. Labai gaila, 
kad dėl įvairių priežasčių mūsų gretos 
retėja, bet manau, kad jei Lietuvai vėl 
iškils grėsmė ir užsiliepsnos pavojaus 
laužai, mes vėl susirinksime ir glau
džiomis. gretomis apginsime .mūsų, 
valstybės -iškovojimus., Niekada-jtiej&v 
........... Nukelta j,-7 .psL , .,
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Lietuvos Baleto Bičiuliai Australijoje
Praėjusių Lietuvių Dienų Geelonge 

gale (gruodžio 31 d.) buvo oficialiai 
įsteigtas Lietuvos Baleto Bičiulių 
(Friends of Lithuanian Ballet) sam
būris, su tikslu propaguoti šią meno 
šaką ir - ypatingai - paremti paskuti
niu metu skurstančią šią meno šaką 
Lietuvoje.

Naujosios organizacijos kūrėjai, 
optimistiškai ėmęsi šio darbo, buvo 
sydnėjiškė, buvusi Sydnėjaus Baleto 
balerina Ramona Rataitė - Zakare- 
vičienė ir melburniškis Jurgis '/.al
kaus kas, pritraukę visą eilę kitų 
žmonių, dirbusių šioje meno šakoje 
arba ja besidominčių.

Čia spausdiname kiek sutrumpintą 
p. J. Žalkausko paskaitą, kuri buvo 
skaityta steigiamajame susirinkime 
Geelonge. Red.

Šokio menas yra žinomas Lietuvoje. 
Meno istorikai mini, kad jau 1636 me
tais Žemutinėje Vilniaus pilyje vyk
davo operos ir muzikinės dramos su 
šokiais. Atidarant Vilniaus miesto,teatrą, 
1788 metais žinomas prancūzų šokių 
mokytojas Le Doux buvo pakviestas 
vadovauti 33 šokėjų grupei.

Lietuvos baletas gimė 1925 metais 
Kaune, praūžus Pirmajam pasauliniam 
karui, kai, praėjus rusų ir vokiečių 
armijoms, kraštas pradėjo atsistatyti.

1925 metais Lietuvos opera jau veikė 
ir įvairiems operos pastatymams šokių 
(tarpuose turėjo šokėjus. Teatro va

Neužmirštamąjį 1991 m.
sausį prisiminus

Atkelta iš 6 psl.

blės žuvusiųjų už Lietuvos Nepri
klausomybę atmintis ir neužges jų 
aukomis uždegtas Laisvės aukuras.

Sausio 13 dieną Seime įvyko iš
kilmingas posėdis, skirtas Sausio 13 - 
sios aštuntosioms metinėms paminėti. 
Posėdyje dalyvavo Respublikos Pre
zidentas Valdas Adamkus, Seimo 
pirmininkas prf. V. Landsbergis, 
Lietuvoje akredituotų valstybių am
basadoriai, Seimo ir Vyriausybės na
riai, kariuomenės vadai, 1991 m. Kovo 
11 - sios Akto signatarai ir kiti. Posė
dyje pasisakę Seimo pirmininkas prof. 
V. Landsbergis, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos pirmi
ninkas P. Jakučionis, MPB „Geležinis 
vilkas“ štabo karininkas majoras K. 
Mateika ir kiti prisiminė tų dienų įvy
kių raidą, pagerbė žuvusiuosius ir 
nukentėjUSiūs; nuogąstavo, kad kai ku

dovybė nutarė pakviesti žinomą „Mar- 
jinski“ teatro šokėją P. Petrovą tam, 
kad įkurtų Baleto mokyklą. Po kelių 
koncertų ir divertismentų, teatro 
vadovybė nutarė, kad atėjo laikas įkur
ti Lietuvos baletą. Tai įvyko 1925 metų 
gruodžio 4 dieną naujosios grupės 
pasirodymu su baletu „Coppelia“. 
Pagrindines roles šoko pats baletmeis
teris P. Petrovas, balerina Olga Ma- 
lėjinaitė ir 18 šokėjų.

Tuo metu Lietuvon grįžo ir Georgi 
Kiakst (Vilijampolėje gimęs Jurgis 
Kėkštas). Jis pasižymėjo „Marjinski“ 
teatre, kur kartu su seserimi Lidija iš
kilo iki pagrindinių solistų. Žinomas 
baleto mokytojas Ceccheti išmokė J. 
Kėkštą Mėlynojo paukščio rolės balete 
„Miegančioji gražuolė“, kuriame jis 
atlikdavo nuo 12 iki 16 piruetų. Deja, 
J. Kėkštas Lietuvon grįžo jau palaužtas 
ir išsisėmęs, ir, išskyrus prisiminimus, 
nieko negalėjo įnešti į jaunąją baleto 
grupę.

Tuo tarpu Valstybiniame teatre vie
nas po kito sekė vis nauji baleto pa
statymai. Lietuvos vyriausybė rūpinosi 
teatru ir baleto artistais, kurie dirbo 
sunkiai ir labai stengėsi. Atsirado bale
to žiūrovų ir gerbėjų, kurie norėjo ma
tyti vis daugiau naujų baleto pastaty
mų, geresnių pasirodymų, gabesnių 
solistų. Į gimtą tėvų kraštą grįžo 
dailininkas M. Dobužinskis. Tai baleto 
dekoracijų kūrėjas, pasaulinio garso 
įžymybė. Jis pakėlė Lietuvos operos ir 
baleto teatro dekoracijų lygį iki de
besų.

Statyti naujus baletus teatro vadovy
bė -samdė žinomus choreografus ir 
šokėjus.. Iki Antrojo pasaulinio karo 
pradžios teatre dirbo Vera Karali, 
Vasilj evas, pasaulinio garso trijulė - Ve
ra Nemčinova, Anatolij Obuchov ir 
Nikolaj Zverev; A. Fedorova, V. Kir
sanova. 1937 metais talentingas šokė
jas Bronius Kelbauskas pastatė baletą 
„Šeherezadė“ ir nuo tada pradėjo eiti 
baletmeisterio pareigas.

1935 metais žinomam baleto im-( 
presarijui Rene Blum pakvietus, Lietu- 

rių valstybių vadovai atmeta Lietuvos 
teisėsaugos institucijų prašymus iš
duoti asmenis, kaltinamus padarytais 
nusikaltimais prieš Lietuvos Respub
liką ir jos piliečius 1991 metų sausyje, 
kalbėjo apie Lietuvos ateitį mūsų 
valstybei integruojantis į Europos 
Sąjungą ir NATO.

Po posėdžio Nepriklausomybės aikš
tėje Lietuvos kariuomenės Garbės 
kuopos karių iškilmingai buvo pakel
tos trijų Baltijos valstybių valstybinės 
vėliavos.

Kiekvieno doro Lietuvos piliečio 
širdyse amžiams išliks 1919 metų 
savanorių, pokario metų Lietuvos 
partizanų, 1991 metų Nepriklausomy
bės gynėjų ir kiti Lietuvos žmonių 
žygdarbiai. Manau, kad ne veltui pir
mųjų Lietuvos Nepriklausomybės 
gynėjų, savanorių, kariuomenės kūrė- 
jų šūkis - buvom-esam - būsim. ■ Cleveland mokėsi Kaune paš’ Licdo 

' ' Stasys Iganatavičius jįį. ■,..•: ■■■■■■■, ■.•<■>.<?. .
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vos baletas pasirodė Monte Carlo ir 
tuoj po to trupė pradėjo keturių savai
čių Londono turą. Tais laikais Europo
je didelės trupės, išskyrus Rusijos ba
letą, retai važinėjo po pasaulį, dėl to 
Lietuvos baletas sukėlė didelį su
sidomėjimą ir pripažinimą.

1940 metų gegužės 31 dieną baleto 
artistai pradėjo vasaros atostogas, o 
birželio 14 - tąją sovietų tankai įsiver
žė ir užėmė Lietuvą.

Prasidėjo sovietiniai metai, vėliau 
vokiečių okupacija, ir 1944 - siais vėl 
grįžo sovietmetis. Vienas trečdalis ba
leto šokėjų pasitraukė į Vakarus.

Lietuvos baletui teko paklusti ir sta
tyti baletus taip, kaip to norėjo centrinis 
Maskvos aparatas, teko paklusti ko
munistinei doktrinai. Nežiūrint sun
kumų, Lietuvos baletas atsistatė, iškilo 
nauji šokėjai, gabūs choreografai, 
muzikai.

Naujas periodas prasidėjo Lietuvai 
vėl atgavus nepriklausomybę. Atsira
do nepaprastai gabių šokėjų kaip Eg
lė Špokaitė, J. Valeikaitė, Petras Skir
mantas. Jie laimėjo tarptautinius pri
zus, pirmenybes, Lietuvos baletas 
sėkmingai pasirodė Prancūzijoje, 
Graikijoje, JAV. Žiūrint Lietuvos ba
letą Vilniuje, matai labai daug talento, 
bet kartu matai ir finansų stoką - 
dekoracijos senos, baleto pastatymai 
dar sovietiški. Reikia būtinai baletą 
pasukti Vakarų linkme, suteikti gali
mybę jauniems šokėjams mokytis 
Vakaruose, suteikti sąlygas kompo
zitoriams ir scenos menininkams kurti 
naujus veikalus. Štai dėl to mums 
reikalinga Lietuvos Baleto Bičiulių 
organizacija.

Prasidėjus emigracijai į Australiją, 
atvyko čia šie Lietuvos baleto artistai: 
Janina Drazdauskaitė, Regina Draz
dauskaitė, Tamara ■ Pagodinaitė, - Jad
vyga Šadzevičiūtė, Borisas Čunovas, 
Juozas Ambrazas. Jie visi galėjo daug 
įnešti į Australijos baleto kultūrą, deja, 
tokių sąlygų neatsirado. Vis tik lietu
vių įnašas Australijos baletui yra di
delis. Juozas Janušaitis atvyko į 
Australiją su tėvais būdamas tik 2 metų. 
Jis studijavo beletą Adelaidėje, laimė
jo Borovanskio stipendiją ir įstojo į 
australų baleto mokyklą. 1966 metais 
pakviestas šokti su Australijos baletu, 
1972 metais tapo jo solistu, o 1976 me
tais iš baleto pasitraukė. Jis sukūrė 
daug įsimintinų ir svarbių rolių.
Australijos balete buvo mėgiamas 
žiūrovų. Su Australijos baletu Juozas 
Janušaitis šoko Europoje ir JAV.

Lietuvos Baleto Bičiulių vadovau
janti direktorė Ramona Ratas į Austra
liją atvyko dar vaikas. Jos tėvas buvo 
žinomas dailininkas - grafikas, o mama 
Regina Drazdauskaitė -- Lietuvos baleto 
balerina. Ramona šoko Borovanski 
balete, o po to prisijungė prie Australi
jos baleto. Su Australijos baletu ji šo
ko Europoje ir JAV.

Regina Plokštytė studijavo baletą 
Adelaidėje ir Karališkoje Baleto 
mokykloje Londone. Grįžusi į Melbur
ną trumpai šoko Borovanski balete, tu
rėjo savo baleto studiją, kurioje mokėsi 
iki 60 mokinių.

Inga Čunovas šoko „My Fair Lady“ 
pastatymuose Melburne, Sydnėjuje ir 
Naujojoje Zelandijoje.

Teatro direktorius, ABC TV ir 
Londono televizijos darbuotojas Paul

Lietuvos baleto vedantieji artistai 
Rūta Jazerskytė ir Mindaugas Bau
žys. 1988 m. Rūta laimėjo sidabro 
medalį tarptautinėse baleto varžybose.

Prie lietuvių, kurie prisidėjo prie 
Australijos baleto būtinai reikia priskir
ti Maina Gielgud, kurios protėvis 19 
amžiuje paliko Lietuvą ir pradėjo žino
mą Gelgaudų šeimą Londone. Maina 
visuomet pasisakydavo esanti lietuvių 
kilmės. Man teko su ja ne kartą kalbėti 
apie jos protėvių gimtinę Gelgaudiš- 
kius, Gelgaudų pilį.

Kaip minėjau anksčiau, po karo į 
Australiją atvyko 6 buvusieji Lietuvos 
baleto šokėjai. Janina Drazdauskaitė 
pradėjo mokytis baleto būdama 9 metų, 
šoko Lietuvos balete nuo 1934 - ųjų. Su 
Lietuvos baletu šoko Monte Carlo ir 
1935 metais Londone. Iki 1944 metų 
šoktf'vištiosė Lietuvos - baleto pasta
tymuose. Išvykusi iš Lietuvos, karo me
tu ji šoko Vienos „State Opera Ballet“.- 
Atvykusi į Australiją, trumpai šoko 
Vakarų Australijoje su maža šokėjų 
trupe iš Europos, buvo priimta mokyto
ja Linley Wilson mokykloje, tačiau 
netrukus su vyru Borisu ir dukra Inga 
persikėlė gyventi į Melburną. Čia ji mo
kė klasikinio šokio Borovanski ir 
Australijos baleto mokyklose, Viktorijos 
valstijos meno koledže. Ji taip pat šoko 
Australijos balete Morice Bejart baleto 
mokytojos rolėje balete „Gaite Pa- 
risienne“. Janina Drazdauskaitė ne
paprasta baleto mokytoja, ji moka dvi 
mokyklas - rusų ir anglų RAD. Nuo 
1987 metų įvairios baleto mokyklos 
kviečia Janiną mokyti ir tokiu būdu ji 
apkeliavo visą pasaulį. Šiais metais dės
tė baletą. Costa Rica. Labiausiai ji 
mėgiama JAV. Jei matai Janiną klasėje 
ar scenoje, sužinai kas yra balerina tik
rąja to žodžio prasme. Savo žavumu ji 
patraukia ir scenoje, ir klasėje. Daug 
kartų man teko matyti Janiną Lietuvos 
baleto scenoje 1941 - 1944 metais ir 
galiu tai tvirtinti.

Rašytoja Gretchen Ward Warren sa
vo knygoje „The Art of Teaching Ballet 
Ten Twentieth - Century Masters“ apra
šo Janinos baleto mokymo būdą ir 
biografiją. Šiandien Janina yra viena iš 
žinomiausių pasaulio baleto mokytojų. 
Ji taip pat yra tarp mūsų, ir man tenka 
didžiulė garbė ir privilegija pasvei
kinti Janiną ir paprašyti, kad ji būtų 
mūsų Lietuvos Baleto Bičiulių „Life 
Member“.. .'

.............................. Jurgis Zaikauskas'
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INFORMACIJA
•’ _________________-a-------- ;--------- ;——--------------------------

"c/Hūsų [Pastogės" - mečio jubiliejinė 

popietė įvyks balandžio 25 d., sekmadienį, 

2 vai. po pietų JJieluvių [Namuose Dankstomne.

[Kviečiame visus ir visas apsilankyti ir pami

nėti šią reikšmingą mūsų bendruomenės laikraš

čio sukaktį, išgirsti "c714ūsų [Pastogės" redak

cijos darbuotojų prisiminimų pluoštą, pasiklau

syti skambių Sydnėjaus lietuvių choro "Daina" 

dainų, pavartyti pirmųjų "[Mūsų [Pastogėm" nu

merių puslapius.

JCD Spaudos Sąjungos Valdyba

Vaikai, pieškite!
(o, mamos, paraginkite)

Gegužės 2 - ąją ir 9 - tąją norime 
melbumiškiams parodyti, kaip sugeba 
piešti Melburno ir Geelongo vaikai. Du 
sekmadienius žiūrėsime paveikslus, o 
antrą sekmadienį, per Motinos dienos 
minėjimą, paskelbsime, kas apdova
notas už geriausius kūrinius.

Parodos - konkurso sąlygos: dalyvaus 
dvi amžiaus grupės - iki 10 metų am
žiaus ir 10 - 14 metų amžiaus. Piešinių

tema - "Šeima".
Jei popierius plonas, pageidautume 

priklijuoti ant storesnio kartoniuko. Pa
sirašyti tik vardu, ne pavarde, ir pažy
mėti amžių. Antroje paveikslo pusėje - 
pavardė ir telefono numeris. Ne daugiau 
kaip trys to paties autoriaus paveikslai.

Visi darbai turi būti pristatyti į Lietu
vių namus iki balandžio 25 dienos.

Entuziastės

Pranešimas Melbourne pensininkams
Sekantis Melbourne Pensininkų Sąjungos narių susirinkimas įvyks gegužės 11 

dieną. A. S.

Aukos
’’Mūsų Pastogei”

A. Stupuras Vic. $10
L. Budzinauskas ACT $10
J. Gružauskas Vic. $10
P. Kazlauskas Qld. $10
J. Leskys NSW $10

Diek Petrikas NSW $10
Dr. A. Viliūnas NSW $50
A. Virgeningienė NSW $5
M. Žiogienė Vic. $10

Dėkojame už aukas.
Administracija

Londonas gali užtrenkti duris lietuviams
„Praėjusiais metais kiekvieną mėnesį 

apie šimtą lietuvių prašė politinio 
prieglobsčio Didžiojoje Britanijoje. 
Mes negalime leisti, kad tokia padėtis 
tęstųsi ir toliau. Esame pasiryžę imtis 
griežtų priemonių Londone ir to paties 
tikimės iš Lietuvos Vyriausybės“, - sa
kė Jungtinės Karalystės imigracijos 
ministras Mike O'Brien po antroje die
nos pusėje įvykusio susitkimo Londo
ne su Lietuvos vidaus reikalų ministru 
Stasiu Šedbaru.

„Norėtume išgirsti, kad Lietuvoje 
suimami ir įkalinami tie organizuoto 
kriminalinio pasaulio atstovai, kurie 
pelnosi ii Didžiosios Britanijos poli
tinio prieglobsčio politikos, - teigė bri
tų pareigūnas. - Būtų daug geriau, jei 
lietuviai patys susidorotų su problema, 
ir nereikėtų svarstyti, kokių veiksmų 
mums imtis prieš Lietuvą“.

Vakarykščiame pokalbyje Londone 
taip pat dalyvavo Lietuvos ambasado
rius Didžiojoje Britanijoje Justas 
Paleckis ir Didžiosios Britanijos vidaus 
reikalų ministras Jack Straw.

Per antrąjį praėjusių metų pusmetį 
vidutiniškai 118 Lietuvos piliečių kas 
mėnesį prašė politinio prieglobsčio 
'Mūsų Pastogė" Nr.14 1999.4.12 psl

Didžiojoje Britanijoje. Šiais Londono 
duomenimis, Lietuva 1998 metais už
ėmė 9 - ąją vietą tarp visų pasaulio 
valstybių. 1997 metais šiame juodaja
me sąraše Lietuva buvo trylikta.

„Ministras S. Šedbaras prašė laiko, ir 
mes jį suprantame. Bet mes atidžiai 
seksime situaciją, ir jei prašančių 
nesumažės, imsimės priemonių. Jei 
nutarsime panaikinti bevizinį režimą, 
tai įvyks tyliai. Apie tai iš anksto 
neįspėsime“, - „Lietuvos rytui“ teigė 
M. O'Brien.

„Informavome britus, kad per mėnesį 
kitą bus priimti Lietuvos įstatymų 
pakeitimai, palengvinsiantys mūsų 
žinybos kovą su šia problema“, - sakė 
„Lietuvos rytui“ S. Šedbaras.

Pokalbio metu Lietuvos vidaus rei
kalų ministras tvirtino, o britai su tuo 
sutiko, jog politinio prieglobsčio 
prašytojai iš esmės yra ekonominiai 
bėgliai.

Taip pat pripažinta, kad prašytojai 
veikia ne pavieniui - juos organizuoja 
tariamos turizmo firmos, dažnai su
sijusios su kriminaliniu pasauliu.

Vytas Rudavičius
"Lietuvos ryto" korespondentas Londone
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, 
TEL. 9708 1414, FAX (02) 9796 4962

NEPAMIRŠKITE BALANDŽIO 15 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vai.

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai.

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 vai.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ
Į PASAULIO VIETOVIŲ

Artėja Jurgines!
Visko esame laiks nuo laiko šventę - ir Velykas su Velykėlėm (Atvelykiu), ir 

Jonines, ir Užgavėnes, ir Sekmines. O Jurginių dar ne, nebent kiekvienas aplink 
savo šeimos Jurgį. O vis dėlto reikia prisiminti, kad ir tokia lietuviška šventė yra, 
kai pavasariui ateinant, Šv. Jurgis žemę atrakina, šeimininkai gyvulius iš tvartų 
išleidžia, piemenys karves puošia (kaip per Sekmines), o mergos, neapsispręsda- 
mos ar jau pavasaris, ar dar žiema, ant tvorų susėdusios dainuoja: "Jurgi, paliek ra
są, Jurgi, augink žolę!"

Aukštai sūpynėse iškyla jaunimas, o seniai galvas užvertę žiūri, kokie paukščiai 
grįžta iš dausų. Linksma šventė, ir šeimininkės negaili vaišių.

Taip būdavo seniai. Bet ir dabar galime kai ką atsiminti ir atkurti. Šįmet Mel
burne Jurgines švęsime visi kartu Lietuvių namuose. Tik, va, bėda: per pačią 
Jurginių dieną Melburne bus keliamos šaunios lietuvių vestuvės. O gi norime, 
kad žmonės turėtų progos visur pabūti ir pasilinksminti. Tai nuolankiai atsipra
šydami visų Jurgių, Jurgines turime atidėti iki gegužės 1 - os. Tai bus šeštadie
nis. Pradėsime anksti - pusę keturių -kad ir visai jauniems ir gerokai senesniems 
nebūtų per vėlu grįžti namo.

Išlaidoms padengti teks susimesti: suaugusiems po 10 dol., moksleiviams po 5 
dol., o vaikams iki 10 m.... na, ką čia iš vaikelių dar pinigo prašysi. Tegu tik atei
na.

O laukiame tai visų. Gerai būtų, kad stalus iš anksto užsisakytumėt pas Liliją tel. 
9848 8792 arba Aleną tel. 9338 2172. Laukiame! Entuziastės

Dr. Vinco Kudirkos 100 metų mirties minėjimas
Pagerbti dr. Vincą Kudirką 100 metų mirties proga, SLKKD-ja balandžio 18 

dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose ruošia minėjimą.
Paskaitą skaitys Elena Jonaitienė, dalyvaus "Sutartinė", o dr. Ramutis Zaka

revičius skambins pianinu.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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